
REGULAMIN OBOZÓW 2021 

I. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.

2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulaminu ośrodka, zasad
korzystania ze sprzętu sportowego itp.

3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności:

• punktualnego przybywania na zbiórki i posiłki,

• dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu,

• dbania o higienę osobistą,

• przestrzegania ciszy nocnej,

• podczas ciszy poobiedniej przebywanie w swoich pokojach/domkach

4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć
sportowo-rekreacyjnych.

5. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkie zauważone przez siebie usterki i
nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu.

6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i życzliwości.

7. Przekazania telefonu komórkowego na czas ciszy nocnej do depozytu wychowawcy lub kierownika
obozu.

8. Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY NA OBOZIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
COVID

9. Dobrej zabawy i miłego spędzania czasu ���

II. Uczestnikom zabrania się:

1. Samowolnego oddalania się: od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp. 2.

2. Niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności

3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających.

4. Nadużywania telefonów komórkowych oraz robienia zdjęć i nagrywania innych osób bez ich zgody.

5. Wulgaryzmów w stosunku do kadry oraz uczestników

6. Stosowania przemocy wobec innych

III. Za wykroczenia uczestnik obozu może zostać ukarany:

• Upomnieniem wychowawcy grupy,



• Sprzątaniem stołówki, terenu obozu, noszenie sprzętu itp.

• Upomnieniem lub naganą kierownika obozu z informacją do rodziców/opiekunów prawnych

• Odsunięciem od zajęć tematycznych (paintball, banan, koła itd.)

• W przypadkach drastycznych wykluczeniem uczestnika z obozu i odebrania go przez

rodziców lub opiekunów prawnych 

IV. Uczestnik ma prawo (zalecane):

• Przekazać telefon komórkowy do depozytu wychowawcy lub kierownika

• Przekazać pieniądze/kieszonkowe do depozytu wychowawcy lub kierownika

V. Odwiedziny:

• zabronione w związku z zagrożeniem Covid-19


